รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
: สนามบินสุ วรรณภูมิฯ - สนามบินฟุกโุ อกะ
11 เม.ย. 62
20.30 น.

23.45 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิฯ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 23 เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินไทย ระหว่างแถว C-D โดยมี เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ พร้ อมไกด์คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระสาหรับผูเ้ ดินทาง
บินตรงสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-648

วันที่สอง : สนามบินฟุกโุ อกะ - คิตะคิวชู - ท่ าเรื อโมจิโกะ เรโทร - จังหวัดยามากุจิ
12 เม.ย. 62 ถา้ หินปูนอากิโยชิโด - ยูดะ ออนเซน
08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
ต้อนรั บท่านสู่ เมื องฟุกุโอกะ เป็ นเขตเมื องหลักในภูมิ ภาคคิ ว ชู เป็ นศูนย์กลางทางการค้า การเมื อง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชัน่ ของเกาะคิวชู นอกจากนี้ในปี ค.ศ.2013 ฟุกุโอกะยังได้รับการจัด อันดับ
ว่าเป็ นเมืองน่าอยูอ่ นั ดับ 12 ของโลก จากนิตยสาร MONOCLE อีกด้วย

นาท่านสู่ ท่ าเรื อโมจิโกะ เรโทร จุ ดเชื่ อมต่ อระหว่างเกาะคิ วชู กับเกาะใหญ่ฮอนชู อดี ตเคยเป็ นท่าเรื อ
สาคัญที่ใช้ในการติดต่ อค้าขายกับนานาชาติในช่วง ค.ศ. 1900 ที่นี่จึงได้รับวัฒนธรรมอันหลากหลาย
จากชาติตะวันตก ทาให้อาคารส่ วนใหญ่ถูกสร้างออกมาในสไตล์ยโุ รป และนอกจากนี้ ในอดีตที่นี่ยงั เคย
เป็ นสถานที่พกั ตากอากาศของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลกอีกด้วย โดยปัจจุบนั
ได้มีการดัดแปลงอาคาร Old Moji Mitsui Club สถานที่พกั แรมที่ไอน์สไตล์และภรรยาเคยพักระว่างการ

พักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่น ให้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่ งของ เครื่ องใช้ เฟอร์ นิเจอร์ โดยยังคงสภาพ
เหมื อนตอนที่ท้ งั 2 คนเคยพักอยู่ ปั จจุ บนั บริ เวณ ท่าเรื อโมจิ โกะ พอร์ ท แห่ งนี้ ได้กลายเป็ นสถานที่
พักผ่อน และจุดนัดพบยอดนิ ยมของชาวคิตะคิวชู เนื่ องจากมีทศั นี ยภาพที่สวยงาม ร้านค้า ร้านอาหาร
มากมาย
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ เขตอุทยานอากิโยชิ ชม ถ้าหิ นปู นอากิโยชิ โด (AKIYOSHIDO CAVE) ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซี ยตะวันออก ถ้ าหิ นปูนนี้ มีความยาวรวม 9 กิ โลเมตร แต่ เปิ ดให้เข้าชมเพียง 1
กิโลเมตรแรกเท่านั้น อากาศข้างในถ้ าจะมี อุณหภูมิ 17 องศา
ตลอดทั้งปี ฤดูหนาวจะไม่หนาวไปกว่านี้ และฤดูร้อนก็จะไม่
ร้อนไปกว่านี้ เช่นกัน ทาให้คุณรู ้สึกสบายตลอดทั้งปี ตัวถ้ าอยู่
ลงไปในชั้นใต้ดินถึง 100 เมตร ภายในถ้ าได้มีการทาทางเดิน
ไว้อ ย่ า งดี มี ไ ฟส่ อ งสว่ า งตลอดทางเดิ น สามารถให้ ท่ า น
เพลิดเพลินกับการชมความงามของหิ นงอกหิ นย้อย ที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ ตลอดเส้นทางได้อย่างปลอดภัย โดยไฮไลท์
ของที่นี่ อยู่ที่จุดชมหิ นย้อยสี ทองที่มีลกั ษณะแบนราบเหมือน
จานเรี ยงตัวเป็ นชั้น สู งถึ ง 15 เมตร และหิ นย้อยไซส์ ย กั ษ์ที่
ทอดตัวลงมาจากเพดานถ้ าตามธรรมชาติ ท่านสามารถเห็ นได้
ตลอดทางเดิน อาทิ บึงหิ นปูน หิ นย้อยรู ปทรงต่างๆ ชื่นชมบรรยากาศ พร้อมทั้งดื่มด่ ากับความงดงามที่
ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้น

ค่า

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
อิสระท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางตลอดทั้งวันด้วยการอาบน้ าแร่ “ออนเซน” ธรรมชาติ
เพือ่ สุ ขภาพสไตล์ญี่ปุ่นแท้ซ่ ึงมีบริ การท่านภายในโรงแรม โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติมีส่วน
ช่วยเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ อีกด้วย

พักที่ NEW TANAKA HOTEL หรื อเทียบเท่า
โรงแรมระดับ 4.5 ดาว (BRONZE GRADE) ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ
พร้อมด้วยบ่อออนเซนทัง้ ในร่ม และกลางแจ้ง WI-FI บริการบริเวณล๊อบบี้ เป็ นต้น
ข้อมูลอ้างอิงจาก WWW.JAPANICAN.COM

วันที่สาม : วัดรูริโคจิ - เมืองอิวาคุนิ - สะพานคินไตเคียว - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้ าอิสึคุชิมะ
13 เม.ย. 62 จังหวัดฮิโรชิม่า
เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านสู่ วัดรู ริโคจิ วัดของศาสนาพุทธในเมืองยามากุจิ สร้าง
ขึ้ นในปี ค.ศ. 1442 สถานที่ต้ งั ของเจดี ย ์ 5 ชั้น 1 ใน 3 เจดี ยท์ ี่
ยิ่งใหญ่ และสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น และยังได้รับแต่งตั้งให้เป็ น
สมบัติของชาติอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาคุนิ นาท่านชม สะพานคินไตเคียว สะพานไม้โบราณแบบญี่ปุ่นที่ได้ชื่ อว่า
เป็ นสะพานที่ สวยติ ด อัน ดับ หนึ่ ง ในสามของสะพานที่ สวยที่ สุด ในประเทศญี่ ปุ่น สร้ า งจากไม้เป็ น
สะพาน 5 โค้ง ทอดข้ามแม่น้านิ ชิกิไปยังปราสาทอิวะคุนิ ที่ต้ งั อยู่บนยอดเขาอีกด้านหนึ่ งของแม่น้ า ตัว
สะพานมีความยาว 193 เมตร กว้าง 5 เมตร วงโค้งบนสุ ดอยูส่ ู งจากแม่น้ า
12 เมตร สิ่ งที่น่าประหลาดใจก็คือตัวสะพานยึดติดกันโดยไม่ได้ใช้ตะปู
แม้แต่ตวั เดียวซึ่ งนับเป็ นเทคนิคของช่างไม้โบราณที่ใช้การตอกลิ่มแทน
การใช้ตะปู จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1950 สะพานแห่ งนี้ ถูกพายุไต้ฝุ่ นพัด
ถล่มอย่างรุ นแรงซึ่ งในระหว่างนั้น ญี่ปุ่นยังคงอยู่ในช่วงสงครามส่ งผล
ให้การบารุ งรักษาสมบัติที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมถู ก
ละเลยไป สะพานแห่ งนี้ จึง ไม่ มีการซ่ อมแซมเป็ นระยะเวลานาน จนชาวบ้านจึ ง ได้เ ริ่ ม ทาการฟื้ นฟู
สะพานที่เป็ นหัวใจของเมืองขึ้นอีกครั้ง อิสระท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นาท่าน นั่งเรื อเฟอร์ รี่ เพือ่ ข้ามฟากไปยัง เกาะมิยาจิม่า สถานที่ต้ งั ของภูเขาไมเซน (Maisen) ยอด
เขาสู งซึ่ งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สาหรับคนท้องถิ่น นาท่านสักการะ
สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ณ ศาลเจ้ าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของ

ประตูโทริ อิสีแดงขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยู่กลางทะเลจนดูเหมือนลอยอยู่ในน้ า
ในช่วงที่น้ าขึ้น จนได้รับเลือกให้เป็ น 1 ใน 3 ของทัศนี ยภาพที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น และได้รับการขึ้ น
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย โดยศาลเจ้าเก่าแก่แห่ งนี้ สร้ าง
ขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 6 ในส่ วนของศาลเจ้าจะประกอบไปด้วยหลายอาคาร เช่น อาคารภาวนา อาคาร
หลัก และโรงละครโน ซึ่งจะเชื่อมต่อกันด้วยทางระเบียงทางเดินที่มีเสาด้านล่างอยูใ่ นทะเล
ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมระดับ 4 ดาว (BRONZE GRADE) พร้อมสิง่ อานวยความสะดวกครบครัน
อาทิ WI-FI บริการบริเวณล๊อบบี้ ร้านอาหาร ใกล้สถานีรถไฟ เป็ นต้น
ข้อมูลอ้างอิงจาก WWW.JAPANICAN.COM

วันที่สี่
: จังหวัดชิมาเนะ - ศาลเจ้ าอิซุโมะ - สวนนกมัตสึเอะ - จังหวัดทตโตริ
14 เม.ย. 62
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดิ นทางสู่ ศาลเจ้ าอิซุโมะ ศาลเจ้าที่เก่ าแก่ และมี ความสาคัญที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไม่ มีการ
บันทึกอย่างแน่ ชดั ว่าสร้างขึ้น เมื่อใด แต่ถือว่าเป็ นศาลเจ้าที่มีอยูใ่ นช่วงต้น 700 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช โดย
มีบทความพูดถึงศาลเจ้าแห่ งนี้ในพงศาวดารและ ตานานเรื่ องเล่าของชาวญี่ปุ่นด้วย อิซุโมะ ปกครองโดย
ตระกู ล ที่ มี อิท ธิ พ ลในช่ ว งก่ อนประวัติศ าสตร์ และเป็ นภู มิ ภ าคที่ มี บทบาทสาคัญในประเทศญี่ปุ่น
เทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ ตามตานานที่ กล่าวขานกัน
มานาน โอคุ นินุซึ คื อ ผูส้ ร้ างพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น และปกครองโดยอิซุโมะ นอกจากนี้ ยงั ถื อเป็ นเทพ
เจ้าของ ความสัมพันธ์ และการสมรสอันดีอีกด้วย ศาลเจ้าแห่ งนี้ จึงมีชื่อเสี ยงในเรื่ องการขอพรเกี่ยวกับ
ความรัก และ ความสัมพันธ์อนั ดีในครอบครัว
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนนกมัตสึ เอะ สวนนกที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโดยมีท้ งั สวนนก และสวนดอกไม้ ดอก
โบตัน๋ ที่ผลิดอกสวยงามตลอดทั้งปี เรื อนกระจกจัดแต่งเป็ นระบบนิ เวศน์
ของธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่านสามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิดกับบรรดา
นกต่างๆ เช่น นกอีมู นกแก้ว นกกระยาง เพนกวิน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั
สามารถชมขบวนพาเหรด นกเพนกวิน โชว์น กฮู ก และ โชว์อื่น ๆอี ก
มากมาย โดยสามารถให้อาหารได้ส่วนที่เป็ นบึงใหญ่ก็จะได้พบกับเป็ ด
ห่ าน หงส์ และนกน้ านานาชนิ ด นอกจากนี้ ยงั มีโซนกลางแจ้งที่ไว้แสดง
โชว์การฝึ กเหยี่ย ว นกอินทรี และนกฮู กภายในสวนมี จุ ดชมวิว ที่ สามารถมองเห็ นวิวที่ สวยงามของ
ทะเลสาบชิจิที่กว้างใหญ่ มองไกลออกไปสุ ดลูกหู ลูกตาอีกด้วย

ค่า

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองทตโตริ ตั้งอยู่ในภูมิภาคชูโกกุ จังหวัดที่อุดมไปด้วยธรรมชาติอนั งดงาม
ทัศนี ยภาพของชายฝั่งทะเลที่ยาวสุ ดลูกหู ลูกตา ยอดเขาสู งและทะเลทรายกว้างใหญ่อลังการ และยังมี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ในอดีตนั้นเคยเป็ นสมรภูมิสงครามและเมืองปราสาทที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขตซันอิน นอกจากนี้ทตโตริ ยงั เป็ นบ้านเกิดของการ์ตูนเรื่ อง ยอดนักสื บจิ๋วโคนัน และ
อสู รน้ อยคิทาโร่ การ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลกอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TOTTORI NEW OTANI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมระดับ 4 ดาว (BRONZE GRADE) พร้อมสิง่ อานวยความสะดวกครบครัน
อาทิ WI-FI บริการบริเวณล๊อบบี้ ใกล้สถานีรถไฟ เป็ นต้น
ข้อมูลอ้างอิงจาก WWW.JAPANICAN.COM

วันที่ห้า
: เนินทรายทตโตริ - พิพธิ ภัณฑ์ ทรายทตโตริ - โกเบ - ฮาร์ เบอร์ แลนด์
15 เม.ย. 62
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ เนินทรายทตโตริ เนินทรายขนาดใหญ่ และมีชื่อเสี ยงมากที่สุดในประเทศญี่ปนุ่ มีความกว้าง 2
กิโลเมตร ยาว 16 กิโลเมตร และสู ง 50 เมตร ตั้งอยู่ในเขตของอุทยานแห่ งชาติซานิ นไคกัน เนิ นทราย
แห่ ง นี้ ใช้เ วลาก่ อตัว กว่า พัน ปี จากทรายบริ เ วณแม่ น้ า เซนไดกาวะถู ก ชะล้า งออกไปสู่ ท ะเลแล้วถู ก
กระแสน้ าในมหาสมุ ทรพัดพามาสะสมไปอยู่ตามแนวชายฝั่ งทีละน้อยจนเกิ ดเป็ นเนิ นทรายในที่สุด
ปัจจุบนั กระแสน้ าและลมยังคงพัดเข้าชายฝั่งอย่างต่อเนื่องทาให้เนินทรายแห่ งนี้มีภูมิทศั น์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปทุกครั้งที่มาเยือน บริ เวณเนิ นทรายแห่ งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การขี่อูฐหรื อนั่งรถม้า
เพื่อชมทิวทัศน์ของเนิ นทราย, เครื่ องร่ อนพาราไกลเดอร์ , แซนด์บอร์ ด เป็ นต้น (ค่ าธรรมเนียมกิจกรรม
ต่ างๆไม่ รวมในอัตราค่ าบริ การ) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความสวยงามทางธรรมชาติของเนิ น
ทรายซึ่งเมื่อโดนแสงอาทิตย์จะเกิดประกายวิบวับและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้นพาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ ศิลปะทรายทตโตริ (TOTTORI SAND DUNE ART MUSEUM) จัดแสดง
ประติ มากรรมทรายขนาดใหญ่สร้ างโดยศิลปิ นจากทัว่ โลก ก่ อนหน้านี้ ได้มีการจัดนิ ทรรศการทราย
ชัว่ คราวที่กลางแจ้ง แต่ในปี ค.ศ. 2012 พิพธิ ภัณฑ์แห่ งนี้ก็ได้ยา้ ยเข้าไปอยูใ่ นอาคารถาวร โดยนิทรรศการ
จะสลับสับเปลี่ยนไปทุกๆปี ในแต่ละปี ก็จะมีธีมงานเป็ นภูมิภาค หรื อประเทศอื่นๆ ที่แตกต่างกัน โดยจัด
แสดงเป็ นครั้งที่12 ในปี นี้ ภายใต้ชื่อการแสดง “Travel Around the World in Sand/ South Asia” อิสระ
ท่านเพลิดเพลินชมความงามของศิลปะทรายแห่ งนี้

เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ โกเบ เมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโกะ หนึ่งในสิ บจังหวัดใหญ่ของญี่ปุ่น
ตัวเมืองโกเบเองตั้งอยู่ระหว่างทะเล และเทือกเขาร็ อกโกะ จึงมีบรรยากาศที่สวยงามมีนักท่องเที่ยวทั้ง
จากในและนอกประเทศมาเยือนเป็ นจานวนมาก ท่าเรื อน้ าลึกของโกเบนับเป็ นหนึ่งในจานวนท่าเรื อของ
ญี่ปุ่นที่เปิ ดทาการค้ากับต่างประเทศใน สมัยต้นๆ เมืองโกเบใน ปั จจุบนั ยังคงความงามทั้งในฐานะของ
เมื องท่าเก่ าแก่และปั จจุ บนั ไว้ และถึ งแม้จะได้รับความ
เสี ย หายอย่า งหนักจากเหตุ ก ารณ์ แ ผ่นดิ น ไหวใน ค.ศ.
1995 ก็ตาม หลังจากนั้นไม่ นาน โกเบก็สามารถฟื้ นฟู
ตนเองกลับ มาสวยงามมีเสน่ห์เช่นในอดีตได้อีกครั้งหนึ่ง
พาท่ า นสู่ ฮาร์ เบอร์ แลนด์ แหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง และแหล่ ง
บันเทิงริ มน้ าของบริ เวณท่าเรื อโกเบที่เพรี ยบพร้ อมไป
ด้วยสถานที่ชอ้ ปปิ้ ง ห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ภัตตาคารต่างๆ พิพธิ ภัณฑ์ รวมไปถึงจุดชมวิวสุ ด
แสนโรแมนติกซึ่งเป็ นสถานที่ยอดฮิตของหนุ่มสาวเมืองโกเบที่เราสามารถชมความงดงามของเมืองและ
มีโกเบ พอร์ท ทาว์เวอร์เป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ที่พัก KOBE MERIKEN PARK ORIENTAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมระดับ 4 ดาว (BRONZE GRADE) ครบครันด้วยสิง่ อานวยความสะดวก
อาทิ WI-FI บริการบริเวณล๊อบบี้และห้องพัก ร้านอาหาร อีกทัง้ เดินทางสะดวก เป็ นต้น
ข้อมูลอ้างอิงจาก WWW.JAPANICAN.COM

วันที่หก : โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุ งเทพฯ
16 เม.ย. 62 *** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ที่มีจานวนประชากรมากที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจากโตเกี ยว
ถือเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการขนส่ งทางเรื อของประเทศ
ญี่ปุ่น รวมถึงเคยมีความสาคัญเป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้าของ
ญี่ปุ่นอีกด้วย ทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์เก่าแก่ไว้ได้อย่างกลมกลืน
ในขณะที่อีกด้านมีการเร่ งฟื้ นฟูพฒั นาในฐานะเมืองเศรษฐกิจที่
สาคัญทั้งในปัจจุบนั และอนาคต เข้าสู่ ย่านชินไซบาชิ ถนนสาย ช้
อปปิ้ งที่โด่งดังที่สุดและเป็ นหนึ่งในถนนช้อปปิ้ งที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้า แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์
เนม ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัยและสิ นค้าหลากหลายรู ปแบบทั้งสาหรับ
เด็กและผูใ้ หญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และย่านบันเทิงชั้นนาแห่ งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมี
ร้านอาหารทะเลที่ข้ ึนชื่อมากมายหลากหลาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับสัญลักษณ์เด่นของ
ย่านนี้คือตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง

17.35 น.
21.25 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
เดินทางออกจาก สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-673
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ขอขอบคุณ

***อัตราค่าบริการต่ อท่ าน**
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง
อายุ 05-11 ปี

เด็กไม่ มีเตียง
อายุ 02-04 ปี

พักห้ องเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

11 - 16 เมษายน 2562

74,900.-

69,900.-

64,900.-

11,500.-

** ราคาทัวร์ สาหรับผู้ร่วมเดินทาง 30ท่ าน ขึน้ ไป ในกรณีที่มีผ้รู ่ วมเดินทางไม่ ครบตามจานวน
ทางบริษัทของสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง **

อัตราค่าบริ การนี้รวม
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินไทย (ตัว๋ กรุ๊ป) สามารถสะสมไมล์ได้ 50%
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามันและประกันภัย เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกาหนด
บริ การน้ าดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
บริ การสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง

➢ ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น สาหรับผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 1
ปี ขึ้นไป และสู งสุ ดไม่เกิน 75 ปี
- กรณีประสบอุบตั ิเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวติ จานวนเงินทุนประกันสู งสุ ดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
- กรณีประสบอุบตั ิเหตุถึงแก่ชีวติ จานวนเงินทุนประกันสู งสุ ดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
- กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ ากว่า 1 ปี หรื อสู งกว่า 75 ปี ประสงค์จะทาประกันการเดินทางสามารถแจ้งทางบริ ษทั ฯ
ได้ **มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม**
(หมายเหตุ) : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท

อัตราค่าบริ การนี้ไม่ รวม
➢ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของท่าน เช่น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ หรื อค่ายานพาหนะอื่นๆ เป็ นต้น
ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามรายการทัวร์
➢ ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
➢ ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่นสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อท่านผูป้ ระสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วันหรื อไป
ทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ ที่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ
➢ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่

ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อจากัดเรื่ องอาหาร
➢ เมื่อเจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั ฯ ได้ยนื ยันการเดินทางของกรุ๊ ปต่อท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนาส่ งเอกสารเพื่อสอบถาม
ข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพของท่านเพือ่ นาเป็ นข้อมูลสาหรับการจัดเตรี ยมอาหารสาหรับท่านตลอดการเดินทาง โดย
กรุ ณาตอบกลับล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 20 วันก่ อนการเดินทาง
➢ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์อ้างอิงตามเอกสารที่ท่านได้ระบุไว้เท่านั้น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง กรุ ณากรอก
ข้ อมูลด้ วยตัวเอง
➢ กรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารจาพวกซาชิมิ (ของดิบทุกประเภท) นัน่ รวมถึงท่านไม่สามารถทานของดิ บที่
ไม่ปรุ งสุกตามวัฒนธรรมการรับประทานของชาวญี่ปุ่นทุกชนิดไม่วา่ จะเป็ น ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ ฯลฯ หมึก หอย
กุง้ หรื ออื่นๆ โดยทางภัตตาคารจะเปลี่ยนเป็ นเมนูที่เป็ นผัก , เต้าหู ้ หรื ออื่นๆ ทดแทนตามความเหมาะสม
➢ ในกรณี ที่ท่านไม่กรอกและนาส่งเอกสารดังกล่าวส่ งคืนแก่ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์จัดเตรี ยมอาหารตาม
รายการทัวร์ปกติ หรื อหากท่ านขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายอาหารเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้ วอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
นอกเหนือจากรายการทัวร์

เงื่อนไขการชาระเงิน
➢ กรุ ณายืนยันการเดินทางและชาระเงินมัดจาขั้นต่าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทาการจองกรณี ไม่
เป็ นไปตามกาหนด บริ ษทั ฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➢ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการ มิเช่นนั้นบริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ งการ
เดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรื อวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรี ยกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กาหนดไว้ขา้ งต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
➢ หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริ ษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้น
➢ หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการหรื อก่อนหน้านั้น

➢ หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรื อ บางส่วนตามที่
เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริ ง เนื่องจากทางบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าไปแล้ว
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
➢ อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยน และราคาตัว๋ เครื่ อ งบิน ในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรื อ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
➢ บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น
ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน
อาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริ ษทั ฯ มิได้มีส่วนรู ้เห็น เกี่ยวข้อ ง
หรื อ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทั้งสิ้น
➢ หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ น
เหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน
ทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่ งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่น ๆ จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
➢ บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคน
เข้าเมืองเท่านัน่
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรื อความล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อ ยู่นอกเหนื อการควบคุ มของทางบริ ษทั ฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติม ที่เกิ ดขึ้นทางตรง หรื อ ทางอ้อ ม เช่ น การเจ็บป่ วย การถู กทาร้าย การสู ญหาย ความล่ าช้าหรื อ จาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
➢ บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหาย
ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
➢ ในระหว่างการท่อ งเที่ยวนี้ หากท่านไม่ ใช้บริ การใด ๆ ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อ บางส่ วน ถื อ ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถ
นามาขอคืนเงินได้
➢ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง หากมีผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่
กาหนดไว้

➢ ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่าน
จะขอคืนค่าบริ การไม่ได้
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯจะ
ยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
➢ ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่ วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าที่ผเู ้ ดินทางได้ซ้ื อ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
➢ ผูเ้ ดิ นทางต้อ งรับผิดชอบต่อ การจัดเก็บ และ ดู แลทรัพย์สินส่ วนตัว ของมี ค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริ ษทั ฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสู ญหายของ ทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผูเ้ ดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่
พึงพอใจของผูเ้ ดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของ
ประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คาแนะนาและข้ อควรระวังในการเดินทาง
➢ ทุกประเทศมีมิจฉาชี พ โดยเฉพาะแหล่ งท่องเที่ยวสาคัญ ผูเ้ ดินทางควรมี ความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่า งการ
เดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
➢ ผูเ้ ดินทางควรเก็บหนังสื อเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมัน่ ตรวจสอบดูอยูเ่ สมอ ตลอดระยะเวลา
การเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรื อ ถูกขโมยจากผูไ้ ม่หวังดี
➢ อุบตั ิเหตุเป็ นสิ่ งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผูเ้ ดินทางควรใส่ ใจ
ต่อคาเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังและไม่ประมาท
➢ การเลือกซื้ อสิ นค้าระหว่างการเดินทาง ผูเ้ ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้ อสิ นค้า จากคุณภาพ ราคา
และความพึงพอใจ อย่างถี่ถว้ น สินค้าในทุกประเทศมีท้งั ที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรื อ คุณภาพต่า แตกต่างกันไป สิทธิ์ใน
การจะซื้อหรื อไม่ซ้ือเป็ นของผูเ้ ดินทาง
➢ ผูเ้ ดิ น ทางควรจดบัน ทึ ก เบอร์ โทรของมัค คุ เทศก์ หัว หน้า ทัว ร์ หรื อ ผูร้ ่ ว มเดิ น ทางท่ า นอื่ น เผื่อ กรณี มี เหตุ ฉุ ก เฉิ น จะ
สามารถติดต่อกันได้
➢ ผูเ้ ดิ นทางควรเลือกซื้ อประกันภัยการเดิ นทางเพิม
่ เติม เพื่อการคุม้ ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
หากเกิดกรณี ฉุกเฉิน

